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Klagande    NN 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 5 augusti 2008 
 

 
Saken  Utbetalning 
 
 
Nämndens beslut 
 
Nämnden avslår överklagandet.  
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 

 
-------------------------------------------- 

 
Ärendet 
 
NN ansökte den 1 oktober 2007 om studiebidrag för gymnasiestudier i Spanien 
läsåret 2007/2008. 
 
CSN beslutade den 30 november 2007 att bevilja studiebidrag för läsåret 2007/2008. 
 
CSN beslutade den 5 augusti 2008 att ändra tidigare beslut och inte bevilja 
studiebidrag för vårterminen 2008, eftersom inget studieintyg för vårterminen 2008 
inkommit. NN hade vid två tillfällen, den 5 maj och den 14 juli 2008, påmints om att 
NN måste lämna studieintyg. Enligt den senare skrivelsen skulle svar ha inkommit 
senast den 28 juli 2008. 
 
NN överklagade den 22 augusti 2008 CSN:s beslut och anförde att NN bedrev 
studier vid gymnasiet i Spanien under vårterminen 2008. Skolan kommer att utfärda 
ett studieintyg - NN bifogade ett samlat betygsdokument utfärdat den 13 juni 2008 av 
skolan. 
 
CSN överlämnade ärendet den 26 augusti 2008. 
 
Skolan inkom den 11 september 2008 på nämndens begäran med ett intyg att NN 
studerat där under vårterminen 2008. 
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CSN inkom den 30 september 2008 med ett yttrande och framhöll att två 
påminnelser skickats om att studieintyg ska lämnas in till CSN, och att tiden för 
studieintygets inlämnande är väl tilltaget. 
 
NN har den 1 oktober 2008 inkommit med synpunkter och anförde bl.a. att NN vid ett 
flertal tillfällen bett skolan att skicka studieintyg till CSN, men att skolan inte 
hörsammat begäran. Det har rått stor turbulens under vårterminen kring 
rektorstjänsten vilket också påverkat administrationen vid skolan. 
 
 
Författningsbestämmelser m. m 
 
Enligt 2 kap. 31 § studiestödsförordningen (2000:655) får studiehjälp betalas ut bara 
om det är styrkt att den studerande bedriver de studier för vilka studiehjälpen har 
beviljats. 
 
Enligt 34 § samma kapitel får CSN meddela närmare bestämmelser om utbetalning 
av studiehjälp. 
 
Enligt 11 kap. 4 § CSNFS 2001:6 ska uppgift som styrker att den studerande 
bedriver de studier för vilka studiehjälpen har beviljats ska ha kommit  in till CSN 
senast den 30 juni varje år för studier som bedrivits efter den 30 juni året före. Om 
det finns särskilda skäl kan studiehjälp betalas ut även om ett sådant styrkande 
kommer in senare. 
 
 
Nämndens bedömning 
 
NN har inte inkommit med studieintyg senast den 30 juni 2008 och det krävs därför 
särskilda skäl för att studiehjälp för vårterminen ska betalas ut. Särskilda skäl skulle 
exempelvis kunna föreligga om NN hade inkommit med sitt betygsdokument inom 
den tid som angavs i CSN:s senare påminnelse. Med hänsyn till de angivna 
svårigheterna att få ett intyg från skolan skulle särskilda skäl även kunnat föreligga 
om NN tagit kontakt med CSN och begärt förlängd tid att inkomma med intyg. 
Omständigheterna i NN:s fall är dock inte sådana att det finns särskilda skäl att 
betala ut studiehjälp trots att studierna styrkts för sent. Överklagandet ska därför 
avslås. 
 
 
 
Mats Törnered    
    Karin Nyström 
 
 
Beslut har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i nämnden, Charlotte Waas, vice 
ordförande, Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Viktor Granbom, Marie-
Louise Holmberg, Margareta Lindhagen och Ulrika Lindmark 
Föredragande: Karin Nyström 
 
Kopia till CSN 


